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LINKÖPING / SWEDEN 

Projektledare, 
Key words: UAV, Project Management, Strategic planning  

 

Då UMS Skeldar just vunnit ett nytt stort kontrakt lägger vi nu in ytterligare en växel för att öka tempot i utvecklingen och 
produktionen av våra system. Skeldar V-200 är en UAS-plattform (Unmanned aircraft system) som är anpassad för den 
militära och civila marknaden världen över. I tjänsten som Projektledare kommer du att i ett team av fem kompetenta 
medarbetare som arbetar med att är driva våra kundprojekt från ax till limpa. Projektkontor arbetar utifrån att varje där 
medarbetare ska ha möjlighet att använda sig av sin egen spetskompetens samtidigt som de stöttar upp sina kollegors olika 
projekt. Detta är den perfekta rollen för dig som är redo för nästa steg i din karriär och vill utvecklas inom en högteknologisk 
bransch. Som projektledare på UMS Skeldar kommer du att vara spindeln i nätet som på ett effektivt sätt knyter samman 
verksamhetens olika avdelningar och fokusområden.  

Då UMS Skeldar fortsätter att växa söker vi nu ytterligare en projektledare till vårt projektkontor. Projektkontoret jobbar med 
att samtliga medarbetare ska ha möjlighet att använda sig av sin kärnkompetens samtidigt som de stöttar upp varandra i 
olika projektrelaterade frågor. På samtliga kundprojekt finns en huvudprojektledare och en från gruppen som projektstöd 
för att vi ska möta kundernas önskemål över tid. Teamet har högt i tak och ventilerar saker, stora som små. Då UMS Skeldar 
fortfarande är ett växande företag arbetar projektgruppen och linjefunktioner parallellt med olika interna projekt vilka även 
koordineras av projektkontoret. Som projektledare på UMS Skeldar krävs en god teknisk kompetens för att förstå hur olika 
delar hör samman utifrån ett tekniskt perspektiv. 
 
Vi ser fram emot din ansökan! 

Vi erbjuder:  

• En unik möjlighet att vara med och starta upp en helt ny funktion inom ett snabbt växande företag 

• En dynamisk arbetsplats där ingen dag är den andra lik 

• En högteknologisk produkt som just nu ligger i framkant på marknaden 

• En möjlighet att påverka innehållet i din framtida yrkesroll 
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Arbetsuppgifter:  

• Driva projekt från början till slut 

• Kartlägga och bryta ner kundkrav  

• Analysera och bedöma arbetspakets storlek och koordinera de resurser vi har  

• Ha ett nära operativt arbete med kollegor för att förstå och nyttja organisationens samlade kompetens 

• Ha ett nära samarbete med organisationen för att säkerställa leverans och projektet drivs framåt 

 

Kravprofil:  

• Utbildning: Teknisk högskole-/universitetsexamen 

• Arbetslivserfarenhet: Minst 5års teknisk arbetslivserfarenhet alternativt minst 3 års erfarenhet av projektledning 

• Har en projektledarutbildning eller annan likvärdig ledarskapsutbildning 

• Systemkunskaper: Excel, MS Project och Powerpoint.  

• Meriterande: arbetslivserfarenhet ifrån fordonsbranschen 

• Viktiga egenskaper för denna tjänst är: affärsmässighet, ansvarstagande, uthållighet och orädd 

• För denna tjänst ställs höga krav på såväl engelska som svenska i tal och skrift.  

 

 

 

Övrigt: 
• Arbetsplats: Du utgår från Linköping men resor till kund kommer att förekomma 

• Tjänstegöringsgrad: Heltid 

• Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid 
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Intresserad?  
Skicka ditt CV och personliga brev till Victoria.Hencz@umsskeldar.aero 

OBS! På grund av semester kommer vi att kontakta alla relevanta kandidater först i början av augusti! 

For more information on UMS Skeldar Sweden AB, please refer to the company’s website www.umsskeldar.aero 
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